بسمه تعالي

فرم تصویب پيشنهادیه پایاننامه دانشجوی دوره کارشناسي ارشد

شماره:
تاریخ:
پيوست:

-1مشخصات دانشجو :
نام و نام خانوادگي:

شماره دانشجویي:

رشته /گرایش تحصيلي:

پست الکترونيکي:

نشاني و تلفن :

 -2مشخصات پایان نامه:
 -1-2عنوان :
فارسي :
انگليسي :
-2-2کلمات کليدی:
فارسي :
انگليسي :

-3-2نوع پایان نامه :کاربردی

بنيادی(نظری) توسعهای(عملي)

اولين نيمسال اخذ واحد پایان نامه  ..............تعداد واحد................

 -3مشخصات استادان راهنما و مشاور: 1
 – 3ا) مشخصات استاد راهنما:
نام:

تخصص اصلي:

نام خانوادگي:

تخصص جنبي:

آخرین مدرك تحصيلي  :دانشگاهي/حوزوی
رتبه دانشگاهي:

سمت:

سنواتتدریس:کارشناسيارشد/دکترا

نحوه :همکاری :تمام وقت  نيمه وقت  مدعو

نشاني:

تلفن و کد:

کد ملي:
پست الکترونيک:
تعداد پایاننامههای راهنمایي شده :کارشناسي ارشد:
تعداد پایاننامههای در دست راهنمایي :کارشناسي ارشد:

دکتری:
دکتری:

عناوین پایاننامههای راهنمایي شده یا در دست راهنمایي مرتبط در یک سال گذشته

 )2 – 3مشخصات استاد مشاور:
نام:

1

نام خانوادگي:

تخصص اصلي:

تخصص جنبي:

درصورتي که هریک ازاستادان یاد شده از بين اساتيد موسسه آموزش عالي عالمه نایيني ن باشند ،ضمن تکميل این فرم  ،آخرین حکم کارگزیني ایشان ضميمه گردد..
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آخرین مدرك تحصيلي  :دانشگاهي/حوزوی
سمت:
رتبه دانشگاهي:
نحوه :همکاری :تمام وقت  نيمه وقت  مدعو
سنواتتدریس:کارشناسيارشد/دکترا
تلفن و کد:
نشاني:
کد ملي:
پست الکترونيک:
دکتری:
تعداد پایاننامههای راهنمایي شده :کارشناسي ارشد:
دکتری:
تعداد پایاننامههای در دست راهنمایي :کارشناسي ارشد:
عناوین پایاننامههای راهنمایي شده یا در دست راهنمایي مرتبط در یک سال گذشته:

 -4شرح پایان نامه:
 -1-4پرسش اصلی پایان نامه:

 -2-4بيان مسأله (تشریح ابعاد ،حدود مسأله ،معرفي دقيق مسأله ،بيان جنبههاي مجهول و
مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسشهاي تحقيق ،منظور تحقيق):

 -3-4زمينه  ،سابقه و تاریخچه موضوع تحقيق(بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده
دربارة موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از كشور ،نظرهاي علمي موجود
دربارة موضوع تحقيق):

-4-4اهداف واهميت پژوهش با تاکيد بر کاربرد نتایج آن:
الف:اهداف بنيادی
ب:اهداف کاربردی

 -5-4جنبه نوآوری پایان نامه:
-6-4فرضيات یا سواالت پژوهشی:

 -7 -4روش انجام پژوهش ( روش گردآوری داده ها ،آزمایش و تجزیه و تحليل داده ها):

 -5مراحل اجرای پژوهش و زمان بندی:
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زمان

فعاليت هاي اجرایي

از تاریخ

تا تاریخ

مطالعات کتابخانهای
جمعآوری داده ها
پيادهسازی یا انجام
آزمایشات
تجزیه و تحليل دادهها
نتيجه گيری و نگارش
پایان نامه
تاریخ تقریبی دفاع

 -6فهرست منابع ومآخذ:
کتاب :نام خانوادگي ،نام ،سال نشر ،عنوان کتاب ،مترجم ،جلد ،محل انتشار ،ناشر
مقاله:نام خانوادگي ،نام ،عنوان مقاله ،عنوان نشریه ،سال،دوره ،شماره ،صفحه

-7صورتجلسه تصویب موضوع پایاننامه
عنوان پایان نامه:

امضاء :

نام و نام خانوادگي دانشجو:

تاریخ :

استاد راهنما :

امضاء :

تاریخ :

استاد مشاور :

امضاء :

تاریخ :

این پيشنهادیه در شورای گروه
نام و امضای مدیر گروه:

مورد بررسي و تصویب قرار گرفت.

در تاریخ
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نام وامضای اعضای گروه:

مورد بررسي و تصویب قرار گرفت.

این پيشنهادیه در تحصيالت تکميلي دانشگاه در تاریخ

نام و امضای مدیر تحصيالت تکميلي دانشگاه

قوانين مربوط به تصویب پيشنهادیه پایان نامه کارشناسي ارشد
 -1با موافقت شورای آموزشي ،استاد راهنما را ميتوان از بين اعضای هيات علمي سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتين علوم و
بهداشت و درمان انتخاب نمود.
 -2استاد مشاور به پيشنهاد دانشجو و پس از تایيد استاد راهنما از بين مدرسين داخل دانشگاه یا از بين اعضای هيات علمي سایر دانشگاهها و
موسسات پژوهشي وابسته به وزارتين علوم و بهداشت و درمان انتخاب ميشود.
 -3مجموعا از بين استادان راهنما و مشاور حداکثر یک نفر مي تواند خارج از دانشگاه باشد.
 -4پيشنهادیه پایان نامه باید حداکثر  8هفته پس از شروع نيمسال سوم به تصویب برسد.
 -5نسخه ای از پيشنهادیه مصوب در پرونده دانشجو بایگاني ميشود.
-6شورای گروه با درنظرگرفتن معيارهای زیر پيشنهادیه را تصویب خواهد نمود:
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ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو



جدیدبودن موضوع



اهداف بنيادی و کاربردی



رسابودن تعریف مسئله



کامل و درست بودن فرضيات پژوهش



مناسب بودن روش تحقيق



انسجام محتوا و چارچوب طرح
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